
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 7 april 2021

Plats: Google Meets
Tid: 09.00 – 11.00
Närvarande: Bengt Hallberg, Stellan Stark, Jimmy Dominius, Carl Rönnow, Bengt
Fröberg
Frånvarande: Peter Karlsson, Lotta Rosenberg, Ingemar Holmen

1. Mötets öppnande

Stellan Stark öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Carl: Inbjuden att hålla ett föredrag om hållbart båtägande den 12:e maj av energi-

och klimatrådgivare i Trosa, Gnesta, Nyköping och Oxelösunds kommun. Carl

sprider inbjudan till kommittén och berörda förbund/klubbar när inbjudan är

färdigställd. Föredraget kommer att hållas kl 18:00 - 19:00.



6. Avrapportering
- Ny båtmiljö.se

o Pressmeddelande kommer att gå ut den 29/4. Då bör sajten i stort

vara helt klar.

o Carl meddelar att det finns ett behov av citat till sidan, stort som

smått men med fokus på de frågor som är viktiga inför sommaren.

Kommittén får i uppdrag att innan nästa möte kika på hemsidan

och bidra med citat och bild under lämpliga avsnitt.

- Revidering av miljöprogrammet

o Inget att rapportera.

- Utbildningar på hemsidan

o Inget att rapportera.

- PM förbud eller villkorad användning av bottenfärg

o Inget att rapportera.

- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Carl har uppdaterat sammanställning av utsedda miljösamordnare

i BAS. 9 förbund har ännu inte utsett miljösamordnare och en

påminnelse till dessa gick ut 2021-04-06.

o Målsättning att bjuda in utsedda miljösamordnare till ett första

möte innan sommaren för att diskutera kommunikation och

kunskapsbehov.

- Revidering av handböckerna

o Egenkontroll: Arbetsgruppen jobbar på, nästa möte i morgon

(8/4).

o Hamnboken: Hela textmassan är uppskattningsvis klar till 95 %

eftersom all text inte behövde skrivas om. Nästa möte är satt till

onsdag nästa vecka (14/4). Jimmy meddelar att kapitlet om

skrotbåtar är nästan helt klart men inväntar synpunkter från

juridiska kommittén.

- Nationell miljökonferens 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFHq8HI3x8RZYulo54KxW-3qPfKBpnNQz16-7L_JvqY/edit?usp=sharing


o Projektgruppen hade möte den 29 mars och enades om att

konferensen ska äga rum på Marstrands Havshotell, preliminärt

den 19-20 oktober. Antalet gäster uppskattas till 100-120 st.

o Efter diskussion beslutades att konferensen ska ha inriktningen

lokalisering (av småbåtshamnar/varv/marinor), infrastruktur och

skapandet av framtidens hållbara fritidsbåtsliv som tillgodoser en

ökad andel fritidsbåtar - med ett minskat ekologiskt avtryck. Det

beslutades även att konferensen avgränsas till att inte diskutera

båtbottenfärger.

o Ett programråd ska tillsättas som består av 5-6 personer. Förslag

är att Carl Rönnow, Per Moksnes (GU) och Sofia Wikström (SU)

från projektgruppen ingår samt 2-3 personer till som har en

koppling till hamnanläggningar och infrastruktur. Gärna en person

från branschen samt 1-2 personer från kommun/myndighet.

o Förslag från kommittén var person från Boverket, Sveriges

Gästhamnar, Grefab och Seaflex. Carl tar med sig detta till nästa

möte med projektgruppen som är den 26 april.

- Vindkraftsparker i Öresund – Skånes Båtförbund

o Inget att rapportera.

7. Bordlagda frågor
- Åtgärdsprogram för havsmiljön (HaV och Vattenmyndigheterna)

o Carl bjuder in Bengt F och Lotta för att svara på remissen till HaV.

Primärt fokus kommer att vara att svara på remissen till HaV och Bengt H

ska även kolla på remissvaret till Vattenmyndigheterna.

- Kopparmätningar - Rapport från Roland Örtengren (länk)

o Carl ska formulera ett utkast för att sedan delge kommittén innan

det skickas till Roland.

- HELCOME MPA Life. Ska vi be EBA att vi får delta? (länk)

o Kommittén tar ett beslut om att inte be EBA delta.

- Britta brev om skrapprover (länk)

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-10-21-remiss-om-forslag-till-atgardsprogram-for-havsmiljon.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
https://drive.google.com/file/d/1uqqs7jBXlBZiE0mWAveUUPyCQsKeuG2H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lW9jEZFpE_p6d7xVBrdLwmWwb9DRsgKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KgJqkuPH5XAjZLaBtfYh3p5uHMsfLFd-/view?usp=sharing


o ALS har inte återkommit med ett svar ännu, men det är på g.

o Frågan bordläggs.

- Färdplan hållbar plastanvändning, ref grp 2 (länk)

o Carl redogör för referensgruppsmötet, och i huvudsak framfördes:

▪ Det saknas en målsättning om återvinning av skrotbåtar,

likt vad som finns för bilar.

▪ Det finns en intressekonflikt mellan användandet av

båtbottentvätt som en alternativ metod till båtbottenfärg

och utsläpp av mikroplast. Mer forskning och underlag

behövs.

o Naturvårdsverket informerade om att det finns med en punkt om

mikroplast i HaV:s åtgärdsprogram som berör fritidsbåtar.

- Kommunikationsplanering 2021 (länk)

o Kommittén har som punkt i kommunikationsplaneringen att skriva

minst en debattartikel. Förslagsvis skrivs artikeln i maj, i samband

med att remissvaret till miljömålsberedningen skickas in.

o Kommittén får i uppgift till nästa möte att välja en punkt att skriva

om. Länk till förslagen.

8. IVL webbinarium om förorenad mark i småbåtshamnar 23/4 (länk)

IVL anordnar ett öppet webbinarium om förorenad mark i småbåtshamnar den 23

april mellan 09:00 - 11:30. Alla som vill får delta och sista dag för anmälan är den

19 april. Flera från US och kommittén är redan anmälda.

9. Övriga frågor
a. Beslut från båtriksdagen som påverkar kommitténs arbete.

i. Bifall till motion 1 Transparens för Svenska Båtunionens

medlemmar. Motionen yrkar att kommittéprotokoll ska finnas

tillgängliga på Svenska Båtunionens hemsida tre veckor efter

genomfört möte.

https://drive.google.com/file/d/1VwB9XHoyWQK1LHWqWc2-90NRhCXlx7JB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xylGbAFHGQ0qhhSsHkQ9bkWlXcQ9U8hdW6dasTJHX2o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10CITDZ7XSysmeyyYbCM4qfpx1ardjanx/view?usp=sharing
https://events.blackthorn.io/sv/0Y35EBM7/g/19MS04vk1M/oppet-samtal-fororenad-mark-i-marinor-och-smabatshamnar-5a1h1n1iARc/overview


1. Kommittén väljer att avvakta med att publicera

minnesanteckningarna på hemsidan innan direktiv

kommit från US. Skulle direktiv komma från US om att

protokoll ska publiceras behöver kommitténs

styrdokument revideras.

b. Skrovmålet

i. Carl redogör för senaste nytt: Transportstyrelsen hade för

avsikt att publicera Skrovmålets rekommendationer för

sanering torsdagen den 1 april, men Transportstyrelsen har valt

att avvakta publiceringen. Skrovmålet kommer att ha ett nytt

möte den 13 april där Peter och Carl är inbjudna. SBU kommer

att framföra önskemål om att skjuta på publiceringen

ytterligare, helst till efter sommaren samt tydliggöra när ett

skrov ska saneras, och inte bara hur.

c. Statuter miljöpris

i. Carl har färdigställt kommitténs förslag till statuter för

miljöpriset. Förslaget finns här och Stellan får i uppdrag att ta

förslaget till US för godkännande.

10. Nästa möte

Nästa möte är den 28 april kl 09:00 - 11:00

11. Mötet avslutas

Stellan Stark avslutar mötet.

https://docs.google.com/document/d/1K0YxW9mkOliGuCQLnWYnhIABi5WZAEjlG97lA8c1rzw/edit?usp=sharing

